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NA GWIAZDKĘ!!! 
GALANTERIA 

We wszystkich działach odpowiednie na podarki przedmioty po cenach zniżonych. : į 

  

Zabawki 
męska i damska 

Konfekcja ! 

Kupony podarunkowe po cenach okazyjnych ! 
Towary biale i firanki 
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DZIAŁY: 1) Rafinerja Spirytusu. 
2) Rozlewnla Spirytusu skażonego. 

3) Fabryka wódek. . 
4) Hurt. det. sprzedaž denaturatu. 

Uruchomione: Rozlewnia wódek czystych i spirytusu skażonego przeznaczonego 

// Wilno -_Michiewicza/O 

° ОНЕ САИ TTT 

dla celów technicznych o. m. 92". 

› Wyroby wódczane przygotowywane Są 

mności 0,6. 0,3; moc 407 i 45. 

Adres: Wilno, Zwierzyniecke Nr. 16. 

Przypuszczenia lay "pra Walienarasa 

panjis 1923 — 1924, otrzymanych z najlepszych rektyfikacji. 
w.Polsce systemu Barbet'a. Wyroby wódczane w butelkach o poje- 

Profesor Waldemaras, największy 

wróg jakiegokolwiek porozumienia 

* polsko-litewskiego, wciąż podejrzywa 

rząd obecny i obóz krikszcionów o 
konszachty z Polską i w czarnych 

widzi kolorach przyszłość z powodu 

możliwych nacisków ze strony mo- 

carstw w kierunku ustalenia normal- 

nych stosunków na północnym wscho- 

dzie Europy. Jakkolwiek prof. Wal- 
demaras uważa Locarno za klęskę 

Polski — to jednak właśnie wyniki 
owego Locarno ze względu na Pol+ 

skę niepokoją go bardzo. W Ne 46 

„Lietuwisa“ prof. Waldemaras pisze: 

„Układy polsko-litewskie w Luga- 
no zakończyły się w sposób nieokre- 

  

rwania, to Wasilewski obwinia Litwi: 

nów, powiadając, że ci ostatni zbyt 
ciasno układy ujmowali, nie licząc 

się ze wskazówkami Konferencji Am* 

basadorów co do sposobu układów. 

Orzędowa prasa litewsku przemilczała 

w swoim czasie o istnieniu jakich 

kolwiek wskazówek ze strony Konfe- 

rencji Ambasadorów, to też społe: 
czeństwo litewskie dowiaduje się o 

nich dopiero z... ust Wasilewskiego. 

Za cel układów polsko-litewskich u- 
waża Wasilewski chęć ze strony pol- 

skiej porozumienia się z Litwą. Wa- 

silewski ufa, że do porozumienia ta- 

kiego dojdzie. 

Program polski jest więc celowy 
ślony. W prasie zagranicznej ukazy» ji jasny: pojednanie się z Litwą przy 
wały się wiadomości, jakoby Polacy 

mieli układy w Lugano zerwać, po-| 

nieważ zostali oszukani przez Litwi- 

nów, którzy zgadzając się na układy 

według pewnych zasad, przyrzeczeń 
swych nie dotrzymali. Prasa zaś li- 

tewska, zwłaszcza urzędowa, nic pew- 

nego o układach w Lugano nie pi- 

sze. Trudno też z niej wywnioskować 
Czy układy zostały zerwane całkowi- 

cie, czy też przerwane na pewien o- 

kres. Prezes delegacji polskiej, Wa- 
silewski, twierdzi, powołując się na 

protokuł z posiedzeń w Lugano, że 
układy zostały jedynie czasowo prze- 
pwane, Go zaś do przyczyn ich prze” 

| 27 g p 

  

jednoczesnem zatrzymaniu Wilna i 

wogóle zachowaniu obecnej granicy 

polsko-litewskiej. Innemi słowy, pra- 

gną Polacy zmusić Litwę do uznania 

istniejącej Sytuacji. Wasilewski nie 
określił, ani miejsca, ani czasu przy- 

szłygh układów polsko - litewskich. 
Mieco światła rzuca na tę sprawę 
półurzędówka kowieńska „Echo”. W 
jednym ze swych ostatnich numerów 
zamieszcza „Echo” artykuł rzekomo 
pewnego publicysty angielskiego, któ- 
ry omawia stosunki polsko'litewskie. 
Niewiadomo atoli, czy ów tajemniczy 
publicysta angielski naprawdę istnie- 
je i czy idee jego artykułu nie wy” 

  

Szkło, fajans, porcelana. 
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z zapasów spirytusu kam- 

  

         

    

  

szły czasami z... litewskiego minister- 
stwa spraw zagranicznych. Wątpii- 
wość ta czyni artykuł jeszcze bardziej 
charakterystycznym I interesującym. 
Artykuł ów wyraża poglądy zgodne 
mniej-więcej z opinjami Wasilewskie- 
go. Obecnie na Litwinów nadszedł , 
czas pojednania się z Polską; Polacy | 

okazali tyle ustępliwości podczas u- | 

kładów w Locarno, że mają prawo 

oczekiwać poparcia mocarstw prze» 

ciwko Litwie; Litwini powinni z włas- 
nej inicjatywy uczynić gest i bez na-- 
cisku zewnętrznego ogłosić regulamin 
komunikacji Niemnem; jedną z za” 

sad, na których oparłby się ów regu- 

lamin, winno być zezwolenie na spław 

drzewa bez żadnych przepustek. Ма- 

wiasem mówiąc, Polacy również sko- 

rzystaliby z tej zasady i jeździliby po 

Litwie bez przepustek i paszportów. 

Ze swej strony „Echo“ czyni u* 

wagę, że mogą, istnieć także inne 

sposoby  zreałizowania tej sprawy 

(pojednanie polsko-litewskie) „Trudno 
orzac, czy „Eche” przemilczało o о- 

„wych innych sposobach, czy też „pu 

| blicysta angielski" o nich nie napisał, 

Przecież jądrem w stosunkach pelsko- 

litewskich jest byaajmniej nie spław 
drzewa Niemnem, a tylko kwestja 

Wilaa i Grodna. Skoro zachodzi po- 

trzeba pojednania się Litwy z Polską 

i ze strony litewskiej potrzebny jest 

„góst*, jasną jest rzeczą, że gestem 

takim może być tylko uroczyste wyrze' 

  

© |klego „gestu” nie śmiałby wykonać 

  

|! a gvianikę! 
DOLARY. 

jĄ sprzedawajcie a kupujcie 

zawczasu podarki w fir- 

mach ogłaszających się w 

|. „kujere ieńckn. 
Ogłoszenia przyjmuje 

Biuro Reklamowe 

| Garbarska 1. 
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° JAN KALITA 
6 Wileńska 44-a (w pobliżu mostu Zielonego) 

Poleca: Wina owocowe i naturalne, konjaki, likiery, na- 
lewki, wódki pierwszorzędnych firm krajowych, spirytus 95*/e. 

CENY NISKIE. 
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nie dzisiejszych granic polskich. Ta- ską możliwem jest tylko przed na- 

dejściem wiosny*. 
Artykuł prof. Waldemarasa nie- 

    
nawet obecny rząd litewski. Spław 
zaś Niemnem srm przez się by się 
unormował, po rozstrzygnięciu kwe- 
styj zasadniczych, ° 

pozbawiony momentów ciekawych 

jest wycieczką przeciwko obecnemu 
|rządowi. Możemy jednak zapewnić 

Nie gra roli, czy ów tajemniczy SZanownego profesora, że własnie ze 

„publicysta angielski”, którego myśli względu na ducha Locarna, który 

wypowiada „Echo” przebywa w Kow., teraz powiał nad Europą niezależnie, 

nie czy w Londynie. Sprawa rekom- | Od zwycięstwa obecnej opozycji, czy 

pensaty Polski wzamian za ustępstwa Pozostania przy władzy oda 

w Locarno staje się aktualną. Jak wych czynników na Litwie — stan 
(| wiadomo Chamberlain miał niedaw. Obecny miądzy Polską a Litwą długo 

no z Galwanauskasem, posłem litew. Już nie będzie mógł być utrzymany 
skim w Londynie rozmowę, której 3 stanie się to prędzej po. ustaleniu 
treść jest nieznana. Bardzo możliwą SI£ stosunków politycznych na wio-   

  

jest rzeczą, że Chamberlain przypo- , 
mniał Galwanauskasowi o potrzebie 
pojednania się Litwy z Polską, Pier- 

wotnie Anglja była przeciwna układom 
| polsko-litewskim, nie radząc Litwinom 

(jechać do Brukseli, gdzie mógł jedy* 
nie powstać projekt Hymansa. Póź- 

niej Anglja nie wtącała się w sprawę 

układów polsko-litewskich, trzymając 

się na uboczu. Obegnie zaś ta sama 
Aoglja będzie pchała Litwę dla zre: 
kompensowania Polski za jej ustępli- 
wošė w Locarno, Anglji ogromnie za- 
ležy na tem, aby uklad w Locarno 

został podpisany przez wszystkich 

uczestników konferecji locarneńskiej. 
Pomimo tego więc, że polityczne 

znaczenie Polski wciąż maleje, mogła- 
by ona przez nieratyfikowanie ukła- 
du locarneńskiego, obalić go. To też 
Anglja, obawiając się tej ewentualno: | 
ści pragnie przypochiebić się Polsce | 

co możliwem jest jedynie przez pcha- 

nie Litwy do ustępstw na rzecz! 
Polski. * 

Wobec tego wszystkiego można 

dość prędko oczekiwać dalszego cią: 
gu układów w Lugąno, zwłaszcza, że ' 

na wiosnę odbędą się w Litwie wy: 
bory do nowego Sejmu | większość 

sejmowa stanie się niewątpliwie mniej- 
szością. Wówczas ta polonofilska po- 

lityka dzisiejszego rządu litewskiego 
czenie się przez Litwę Wilna i uzna) upadnie, a więc porozumienie z Pol- 

/ 

snę, niż obecnie w przeddzień zmian 
' zasadniczych. 

Podatki na gwiazdkę 
znajdziecie w dużym wy* 
borze oraz zabawki na 

choinkę — w sklepie 

Bazdr wytwórni szkól 
Wielka Nr. 66. 

ЗАМО МУ ПК 
Pracownia na miejscu. 

  

    

D-r E. GLOBUS 
(chor. skórne i weneryczne) 

! wznowił przyjęcie chorych. 
ul. Wileńska 22, 

    

Dr. D Olsejko 
Choroby uszu, gardła I 

Jagiellońska Mr. 9, m. PZ 
Przyjmuje od 9—10 rano. 

W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 
od godz. 1 po poł. 

Fkuszerka-masażystka 
M. BRZEZINA. 

Ut. Mickiewicza m. 17. P 
04 godz. Bej rano do Tej vie o "0 
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Stosunki polsko-niemieckie. 
Premjer Skrzyński do przedstawiciela „Vorwaertsu“. 

BERLIN, 5. XII. PAT. W drodze 
powrotnej z Londynu przyjął w prze 
jeżdzie przez Berlin Prezes Radi 
Ministrów Skrzyński przedstawiciel. 
„Vorsūrts“, któremu  wyrsził Sw: 
zadowolenie, że korferencja w Lo 
carno znalazła uzupełnienie w dal 
szych obradach londyńskich i tam sie 
zakończyła. Oznacza ona dopiero po 
czątek. Nie wystarcza jednak sam 
wymiana słów i traktatów, nastąpić 

musza fakty. 
Polska zrezygnowała ze swego 

prawa wydalania optantów. Zada 
niem przyszłości jest postępowanie 
w rokowaniach międzynarodowych w 
tym samym duchu. 

, Traktaty francusko'polskie podpi- 
sane w Londynie, podobnie jak art. 
2 paktu reńskiego nie zawierają žad- 
nych znamion groźby dla pokoju 
międzynarodowego, lecz przeciwnie 
oznaczają one jedynie zabezpieczenie 
traktatu arbitrażowego przed wojna 
lub zbrojnym napedem, przyczem w 
rokowaniach przestrzegano ściśle wy- 
tycznych zawartych w opublikowanych 
notach wymienionych między Anglja 
i Francją przed zebraniem się konfe 

Polska była skłonna do zabezpie- 

czenia pokoju jeszcze w dalej idący 

sposób przez zawarcie paktu gwa- 

rancyjnego na wschodzie. Wobec 

poru opinji publicznej Niemiec nie 

yrzyszło do tego, nie doszło nawet 

do dyskusji. 
Pojęcia wojny, jak też i wojny 

gospodarczej nie mają miejsca w at- 

mosferze _ locarneńskiej. Niemcy 

1 Polska muszą dążyć do usunięcia 

w duchu. locarneńskim różnicy zdań 

w dziedzinie gospodarczej. Wina mo- 

że leży w tem. że rokowania spoczy- 

wały jedynie w rękach fachowców, 

technicy skłonni zaś są do dążenia 

do doskonałości. 
Nie jest jednak koniecznem, aby 

natychmiast omawiano i ustalono 

setki pozycyj taryfy celnej. Wystar- 

czyłoby gdyby ograniczono się do 10 
czy 20 wzmiankowanych pozycyj. 

Jeżeli ostateczne zawarcie trakta- 

tu nie jest możliwe, to mogłoby pro- 

wizorjum stworzyć podstawę pokoju 

gospodarczego między Polską a Niem- 
cami. Delegacja polska bawi w Ber- 
linie i gotowa jest do rokowań. 

    rencji. 

Premjer Skrzyński wczoraj powrócił. 

Konferencje p. Premjera z ministrami, Marsz. Sejmu 
i audjencja u P. Prezydenta Rzplitej. 

(Tel. od wł. korespondenia z Warszawy). 

Wczoraj rano о g. 10-ej 30 z godzinnem opóźnieniem przybył pociąg 
którym przyjechał prezes Rady Min. p. Skrzyński. 

„ Na dworcu powitali p. Premjera członkowie rządu z min. Raczkiewi- 

czem na czele, wyżsi urzędnicy Min. 
ny korpus dypłomatyczny. 

Spr. Zagr. oraz licznie reprezentowa- 

Z dworca udzł się p. Premjer do prywztnego mieszkania, a następnie 

do Prezydjum Rady Min. gdzie odbył kolejno konferencje z min. skarbu 
Zdziechowskim, z min. spr. wojsk. gen. Żeligowskim. 

Po południu był p. Premjer u Marszałka Rataja, wieczorem u p. Pre- 

zydenta Rzplitej. 
Ministrowie informowali premiera o sprawsch swoich resortów. Prem* 

ler informował Mersz. Rateja I P. Prezydenta o swojej podróży du Lonayn. 

  

  

Państwowy 

  

preliminarz budżetowy na 
grudzień b. r. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Preliminarz budżetowy na grudzień r. b. zgodnie z propozycjami Ко- 

mitetu delegatów ministra skarbu do spraw oszczędności państwowych 

i szmorządowych ustalony został przez Min. Sksrbu w dochodach na: 

149 milj. 900 tys., wydatkzch zaś ne: 149 milj. 800 tys.; jest więc nietylko 

w zupełności zrównany ale wykazuje i pewną nadwyżkę w dochodach. 

Z ogólnych sum wydatków preliminowanych na grudzień przypzda 

na wydstki osobowe: 64 milj. 700 tys., na wydstki rzeczowe i administra- 

cyjne 32 m'lj. 500 tys., na inwestycja 5 milj. 800 tys. wreszcie na wydatki 

specjalne 35 milj. 200 tys. 

Dziś ostateczne ustalenie prowizorjum 
budżetowego na grudzień b. r. 

(Od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj, członkowie Komitetu delegatów min. skśrbu do spraw 

oszczędnościowych i przedstawiciele departamentu budżetowego Min. Skar- 

bu odbyli szczegółowe rokowania z poszczególnemi ministerstwami na te- 

mat cyfr prowizorjum budżetowego na grudzień, prowizorjium to zostanie 

ustalone ostatecznie na posiedzeniu Komitetu które odbędzie się dziś 

o g. 10-ej rano w M-stwie Skarbu. 

Wzmocnienie akcji ściągania zaległości 
podatkowych. 

* (Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

Min. Skarbu komunikuje: Celem zabezpieczenia norm wpływów po- 

datkowych przewidzianych w preliminarzu 
rządziło jak nsjenergczniejsze ściąganie 

budżetowym, Min. Skarbu za- 
zal-gł.ści podatkowych, kierując 

egzekucje pr:edewszystkiem przeciwko płatnikom złośliwie uchylającym od 

płacenia pod:tków. 

    

TTT 
„Lilni wileńskiej 

W” poniedziałek, dn. 7 grudnia, 
„Lutola obchodzi  dwudziestolecie 
swego istnienia wystawieniem kanta- 
ty Moniuszki „Milda“. Ze względu 
na wielką doniosłość artystyczną 
koncertu, uważam za obowiązek po- 
informowzć młodą generację muzy: 
czną wileńską, oraz czytelników „Kurj. 

VWil-” — o genezie i wartości monu- 
mentalcego tworu Moniuszki, 

Kantata „Milda” opartą jest na 
mitologicznym potmacie I. Kraszew- 
skiego „Witolorauda”. Treść jego, 
zaczerpnieta z mitologji litewskiej, 
przypomina późniejszy cykl wagne- 
rowskicH Nibelungów. Pomysłem Wi- 
tolcraudy Kraszewski z Moniuszką 
uprzedzili Wagnera o lat trzydzieści. 
Dzieje miłości Mildy'i Romojosa w 
Witoloraudzie uderzejąco przypomi- 
nają dzieje Zygmunta Zyglindy. Pro- 
roctwa Mildy co do potomka, zgodne 
są z zapowiedzią Brunhildy, która 
dla Zygfryda ratuje Zyglindę. Wotan 
stoi obok Perkuna, Erda obok Pram- 
żu i t. p. Duch romantyczny utworu 
Kraszewskiego podobał się ówczes- 

į i Е 
1 

„nemu społ*czeństwu pomiędzy r. 
|1840—50. Dr. Jachimecki znajduie, 
| ze do»iero pooularność „Pana Ta- 
deusza” kres położyła wziętoś.i „Wi- 
toloraudy”. 

M niuszko, jako romantyk z krwi ; 
i kości, nie mógł przejść obojętnie 

jobok tematu, który tak był bliskim 
|jego konstrukcji psychicznej. Temat 
| nowy: idla poety i dla muzyka! 
| Genjuszem swym wyczuwał Moniusz- 
łko, że ten temat nadźje się dla te- 
! atru, Ale warunki techniczne zmusi- 

ły go do ograniczenia się formą Кап- 
taty. 

Owoczesne Wilno nie mogło dać 
| odpowiednich warunków: brak wiel- 
| kiej orkiestry i wybitnych śpiewaków 
| zmusił Moniuszkę do liczenia się ze 
j stroną wykonawczą. Pomimo to „Mil- 
da" stanowi jedną z lepszych party- 
cyj Moniuszki. | 

Pierwszy r»z była wykonaną w 
Wilnie dn. 18.XII 1848 r. z, udziałem 
Bonololiegó i w Petersburgu w r. 
1849 (również z Bonololim). 

Spółczesny krytyk wileński Ro- 
muald Podbereski, w swym „Roczni- 
ku Literackim" (r. 1849) analizuje 
szczegółowo treść Witoloraudy i po- 
równywa muzykę „Mildy* do sym- 
fonji Felicjana Dawida — „Pustynia*. 
Rodzaj tej muzyki zalicza do obra: 
zowo-poetycznego rodzaju, usiłujące”   
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Zgon Reymonta. 
W nocy z piątku na sobotę o godz. 2-iej 

m. 30 zakończył życie na ręku żony i przy- 
jaciela prof. Sidorowicza znakomity pisarz 
Władysław Stanisław Reymont. 

* * 

Jeszcze nie ochlonelišmy, od przygnęebienia, wy- 
wołanego zgonem Stefana Zeromskiego, jeszcze nie 
obeschła ziemia na Jego wielkiej mogile, gdy nowa 
klęska spadła na literaturę polską, klęska równie nagła 
i bolesna:. : 

Umarł Władysław Reymont!.. 
Urodzony 6 maja 1869 roku w Kobielach Wiel- 

kich ziemi Piotrkowskiej, od pierwszych lat swego ży- 
cia zmuszony był borykać się z losem. W piątej klasie 
gimnazjum z powodu braku środków przerywa naukę 
i zaczyna pracować na chleb. Koleje Jego życia to 
jakby rozdziały wyjęte z sensacyjnej powieści: wystę- 
puje w miasteczkach prowincjonalnych jako „aktor wę- 
drownej trupy, później porzuca „teatr", imając się bez 
powodzenia różnych zajęć. Przez pewien czas odbywa 

klasztor, by na czas pewien znaleść nieco spokoju na 
posadce urzędnika kolejowego. Z tego okresu życia 
datują się Jego pierwsze nowele i opowiadania. Wresz- 
cie „Pielgrzymka na Jasną Górę*, wydrukowana około 
1896 roku*w „Tygodniku , lllustrowanym”, zwraca na 
niego uwagę krytyki i publiczności, a nowela „Spra- 
wiedliwie" nosi w sobie wszystkie znamiona przyszłej 
wielkości, jest zapowiedzią epopei chłopskiej, a zara- 
zem uświadamia samego twórcę w jego właściwem 
powołaniu, 

Odtąd dusza chłopa polskiego będzie głównym 
tematem twórczości Reymonta, i, śmiało rzec można, 
że on pierwszy wprowadza tę duszę z całą jej wspa- 
niałością i głębią, często nieświadomą, duszę obnażoną 

z osłon konwencjonalnych, oglądaną nie przez pryzmat 
poezji, jeno gołem okiem bliźniego — artysty, — wpro- 
wadza do literatury polskiej. 

W latach 1904 — 1909 ukazują się kolejno cztery 
części „Chłopów", wywołując zachwyt, równy chyba 
temu z jakim swego czasu witano zjawienie się sien- 
kie siczowskiej „Trylogji". Dzięki „Chłopom* Reymont 
staje na szczytach literatury polskiej i dzięki „Chło- 
pom* wchodzi później do Panteonu literatury wszech- 
światowej, zdobywając największe uznanie świata 
artystycznego w postaci nagrody im. Nobla, w postaci 
przekładów na wszystkie prawie języki. 

Niepożytą wartość oprócz tego szczytowego w 
twórczości Reymėnta arcydziela, będą mialy tež takie 
utwory jak „Ziemia obiecana", „Komedjantka“ i try- 
logja „Rok 1794“. 

Od roku 1921 ukazuje się nakładem .Gebethnera i 
Wolffa zbiorowe wydanie pism Wielkiego Pisarza, po- 
przedzone świetnem studjum pióra Adama Grzymały- 
Siedleckiego. Fle sława, uznanie i bogactwo przyszły 
zapóźno. Ostatni rok spędził twórca „Chłopów* czę- 
ściowo zagranicą, gdzie był przedmiotem hołdów i en- 
tuzjazmu ze strony koryfeuszów literatur obcych, ale 
Чо wszystko nie zastąpiło mu nadwątlonego dlugo- 
letnim wysiłkiem zdrowia. 

Umarł w-pełni sił twórczych, pracując nad nowem 
dziełem na tle przesilenia kultury chrześcijańskiej, któ- 
rego akcja miała toczyć się pośród emigracji polskiej 
w Ameryce. 

Niepodległe Państwo Polskie w uznaniu jego ol- 
brzymich zasług, położonych dla narodu i literatury, 
narówni ze Stefanem araki, uhonorowalo go 
Wielką Wstęgą Orderu Polonia Restituta. 

| cała Polska odrodzona stanie z żalem nad tą 
mogiłą, w której na wieki złożony zostanie drugi z 
najlepszych i najwierniejszych sług narodu i Ojczyzny. 

nowicjat w klasztorze Jasnogórskim, później porzuca 

„dzie: 

„go wyrazić zlanie się „wyobraźni 
poety z myślą i wyobraźnią kompo- 

| zytora* (str. 105) Moniuszko, powia- 

da dalej krytyk, tworzy tak, że gdzie 

trzeba „mużyka góruje nad wiersza: 
mi, ćwiartuje one, kaprysi się z nie- 

| mi; słowa giną w psalmodji, w Śpie- 

Od Podbereskiego dowizdujemy 
się, kto był librecistą Mildy. „Był nim, 
powiada, młody nasz poeta Edward 
Cblopicki“. To oświadczenie spół: 
czesnego Moniuszce literata, obala 
przypuszczenie prof. dr. Jachime- 
ckiego (w dz. „Moniuszko” str. 227), 
że „Moniuszko pewnie sam przyspo- 
sabiał sobie zestawienie tekstu do 
kantaty z różnych Lstępów  Witolo- 
raudy i musiał się postarać o słowa 
do ostatniego chóru ludu litewskiego, 
o ile ich przypadkiem też sam nie 
napisał". 

Otóż Podbsreski wręcz mówi, że 
chór ostatni pisał 
eta” i cytuje go: 

„Błąka się Milda; za Dungus złoty 
Ziemi ponurej dany jej brzeg; 
Kroplą miłości, chwilą pieszczoty 
Kupiła sobie wygnania wiek...) 
  

1) Artykuł Podbereskiego zawiera odbit- 
kę rysunku (prawdopodobnie programu), 
pod którym napisano: Milda. Kantata Mito- 
logiczna. Muz. Stan. Moniuszki. Słowa Ed.   Chłopickiego, 

э V Z 

wie a wyd:je się tylko myśl poety*. | 

„młody nasz po. 

Dr. Jachimecki, zachowujący pew* 
ną rezerwę w analizie twórczości Mo: 
niuszki, olsniony cudami inwencji 
polskich genjuszów muzycznych XVI 
1 XVII stulecie, względnie zimno 
traxtuje „Mldę*. Co do chórów zaś 
— powiada, że „ich styl homofonicz- 
ny nie, może być Nazwany ludowym, 
więc etnicznym, a tylko popularnym, 
przystępnym”. Inaczej spojrzał na tą 
muzykę Podbereski. Pisze, że właś- 
nie dla nadania muzyce ducha etni- 
cznego, Moniuszko „odbył podróż po“ 
Żmudzi, gdzie zebrał mnóstwo na: 
rodowych motywów. Te motywa nie 
kładł pod muzykę, w prostym nie- 

ich duchem i duch ten przelał w 
swoją poetyczno-muzykalną, samo: 
dzielną kompozycję, jak 
Szopen, — duch pieśni 
swe Mazurki". 

Nie analizuję, oczywiście słusz- 
ności zdań krytyka z r. 1849 i hi- 

| storyka — muzykologa w r. 1911 
Cytuję dla przykładu. Nie miejsce tu 
na dysputę. Muszę jednak zaakcen- 
towač, że sądy nasze, futejsze o na- 
szych twórcach — jakimi byli Mo: 
niuszko i Karłowicz, jeszcze nie zna- 
lązły wspólnej z koroną uczuciowej 
platformy. My uważamy, że Moniu- 
szko jest jeszcze w Polsce niedoce- 
niony, a przez nas, — kresowców, 

narodu w 

  
obrobionym kształcie, ale przejął 51е 

genjalny ; 
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PRZE iadomości pol iadomości polityczne. 
Do Genewy przyby- 
delegacja turecka 

pod przewodnictwem mi- 
nistra spraw zagranicz- 

nych  Tewfik Ruchak-Beya celem 
przedstawienia Radzie Ligi Narodów 
stanowiska Turcji w sprawie Mossu- 
lu. Pełnomocnikiem Anglji do spraw 
Mossulu będzie podobno i weźmie 
udział w posiedzeniu Rady Minister 
kolonii Amery. 

Chamberlain podobno weźmie u- 
dział w posiedzeniu Rady. 

Co się tyczy Brianda to nlewia- 
domo jeszcze czy zdoła oh przybyć 
na jeden lub dwa dni do Cenewy 
wobec nawału zajęć, jakie spadają 
na niego jako na premjera i mini- 
stra spraw zagranicznych. . 

Na sesji Redy Francję reprezento- 
wać będzie Paul Boncour. 

Do Genewy przybyła już znaczna 
liczba dziennikarzy a wielu zapowie- 
działo swój przyjazd. Godnem uwagi 
jest stosunkowo liczne przybycie 
przedstawicieli prasy niemieckiej. 

(Pat.). 
AS „Petit Parisien" do- 

plam: Pos 2 Waszyngtonu, 
Louchera. Że Pismo Louchera w 

sprawie długu francus* 
kiego w Ameryce zostało przyjęte w 
Ameryce życzliwie. 

„Washington Post” stwierdza, że 
komisja amerykańska ocenia wysiłki 
rządu francusklego, zmierzające do 
ustabilizowania i zrównoważenia bud: 
żetu oraz do ustabilizowania kursu 
franka. 

Dziennik zaznacza na koniec, że 
wrazie rokowań Briand ma dużę 
szanse do osiągnięcia powyższych 
rezultatów. (Pat.). 

„Idea Nationale" do- 
nosi z Aten že miedzy 
Grecją a Anglją zawarty 
został układ, według 

którego wszystkie greckie siły mor- 
skie mają być poddane kontroli misji 
angielskiej. | 

Przed 7-4 Se" (, 
sją Rady Ligi 
Narodów. 

Grecja pod 
kuratelą 
Ang ji. 

    

    

Turniej poetycki. 
Dnia 8 grudnia w Sali Śniadec- 

kich społeczeństwo wileńskie będzle 
miało możność zapoznania się z 
twórczością poetów wileńskich na 
Turnieju Poetyckim, urządzonym sta- 
raniem Kola Polonistėw pod protek- 
toratem Jego Magnificencji Rektora 
Marjana Zdziechowskiego. 

Punktualnie o godz. 6 wieczór 
artyści dramatyczni rozpoczną odczy* 
tywanie przeznaczonych przez Komi- 
tet Organizacyjny Turnieju utworów 
poetów wileńskich, ubiegających się 
w dniu tym o dwie nagrody. 

1) Palmę pierwszeństwa, przyzna- 
waną e. Sąd Turniejowy w skła- 

„ Wit. Hulewicza, Redaktora 
Czesława Jankowskiego, prof. Kaz. 
Kolbuszewskiego, prof. Marjana Mas- 
sonjusa i prof. Stanisława Pigonia. 

i 2) o palmę wyróżnienia poety 
przez zebraną na wieczorze Publicz- 
uość drogą głosowania zwykłą więk- 
szošcią za danym Poetą. 

Do Turnieju stsją następujący 
poeci: PP. Walarjan Charkiewicz, 
Wanda Dobaczewska, Zygmunt Fal- 
kowski, Regina  Jasieńska, Adam 
Ludwig, Tadeusz Łopalewski, Helena 
Markiewiczówna, Wanda Nowodwor- 
ska, Helena Obiezierska, Jerzy Wy- 
szomirski. ‘ 

Utwory powyższych poetów dla 
ЕР 8) zachowania bezstronności Sądu przy 

p ч ЯОНЕН од ЕЕЕ ОООа НАО НООДрООСщНОНЕВНОНОЕНДНОООРЕДЧ 

przesłonięty mgławicą naleciałości ze 
Wschodu a kubo impresjo-moderniz+ 
mu z Zachodu. Trzeba  Moniuszkę 
poznać! Trzeba zżyć się z tą. jego 
prostotę i etniczną Strukturę jego 
myśli muzycznej. Posłuchajmy więc 
bez uprzedzeń „Mildy* — jako wy» 
soce wartościowego dzieła muzycz- 
ego i przenieśmy się fantazję w 

regiony wyobraźni Kraszewskiego, 
w Witoloraudzie, która, jak trafnie mó- 
wi dr. Jachimecki, jest „zbiornikiem* 
niemal wszystkich tych motywów 
dramatycznych, jakie składają się na 
wiekopomne dzieło Wagnera*. Po" 
znajmy swoje: — to, co jest wieko- 
pomne, co treścią swą wzbogaca na- 
szą wyobraźnię, — a wartością mu- 

,zyczną, natchnieniem, przeniesie w 
sfery czystego piękna, w dziedziną 
naprawdę litewskiej niefałszowanej, 
nie politykującej poezji. 

Jako soliści wystąpią wytrawni 
artyści: Pp. Hendrychówna, Skowroń* 
ska i prof. Ludwig. Chóry przygoto* 
wała pani CGiawrońska; — dyryguje 
dyr. Wyleżyński. 

Miejmy nadzieję — że Wilno o- 
ceni zabiegi i pracę „Lutni* — nio- 
sącej Wilnu od lat 20 polską pieśń 
i polskie słowa.” | 

Antoni Miller, 

\  
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2 Po zgonie Wł. Reymonta. | Z Litwy Kowieńskiej. 

Fo Ba aa ostatnia Depesza kondolencyjna Delegata Rządu Układ handiowy z Łotwą. 

dwu tygodni stracła dwu swych nawóćć wy Wilnie z powodu śmierci Reymonta.  RvcB, 5.XI, (tel. wł.). Rada ministrów zatwierdziła projekt umowy 
niejszych powieściopisarzy, dwu genjalnych 

twórców, którzy zapewne nierychło będą | 

mieli godnych siebie zastępców. Dwa wiel- 

kle nazwiska, Żeromskiego i Reymonta, | 

symbolizujące najistotniejszą treść duszy 

narodu, dwa wielkie głosy, świadczące wo* , 

bec świata o potędze ducha polskiego u 

milkły w pełni brzmienia. ! 

Obaj wysunęli się na czoło twórczości 

polskiej niesłychanym trudem całego życia, 

po długiej walce z ciężkiemi przeciwnoś- 

ciami losu, po latach niedostatku fnaterjal- 

nego—tem wysiłek sierał im zdrowie 1 siły 

fizyczne, których zabrakło, gdy nareszcie 

życie uśmiechnęło się do nlch, gdy sława, Р 

zaszczyty i pomyślność posypały się jak z | 

z rogu obfitości, ale posypaly—zapėžno. 

Jednemu ze swych bliskich powiedział , 

Reymont wkrótce po otrzymaniu nagroJy 

Nobla: 

— Dają człowiekowi chleb, gdy już zę- 

bów nie staje... 

Ta ironja losu od dawien dawna prze- | 

śladowała i prześladuje literatów zwłaszcza , 

w Polsce. Ona to sprawia, że młodzi, nio- , 

sący w sobie iskrę Bożą ustają w połowie 

drogi, niszczeją, gasną lub rozpraszają ta- 

lent w szarej pracy nad zdobyciem kęsa' 

chleba. W rezultacie cały nasz dorobek 

w zakresie literatury dzieli się na dzieła 

wielkie (lub z ambicją wielkości) 1 grafo- 

manję. Niema zupełnie tak rozpowszechnio- | 

nej gdzielndziej, a będącej codzienną stra- | 

wą duchową „średniej literatury” (jak np. 

w Anglji), która urabia smak I przygotowu- 

je atmosferę wielkim talentom twórczym, 

która stanowi zarazem o poziomie kultury 

artystycznej i umysłowej narodu. 

Dlatego ze śmiercią takich twórców jak 

Reymont i Żeromski odrazu powstają w li- 

teraturze naszej ogromne luki, dlatego za- 

ciąga nas pustką | ciszą, stratę zaś pisarza 

tej miary I tego, co oni pracowitego rozpę- 

du, odczuwamy w dwójnasób dotkliwie, od- 

czuwamy jako przerwę między śmiercią je- 

dnego, a narodzinami nowego genjusza. 
Kuba. 

o A 

  

  

  

wyróżnianiu odczytane będą w po- 
rządku alfabetycznym godeł, poczem 
nastąpi uchwała Sądu Turniejowego 
o wyróżnienie Palmą Pierwszejštwa 
jednego z poetów, następnie zaś ой- 
będzie się głosowanie obecnych na 
wieczorze o wyróżnienie poety przez 
publiczność. 

Na zakończenie Turnieju będą 
wręczone  odznaczonym dyplomy 
zwycięstwa i wyróżnienia. 

Słowo wstępne wypowie . М., 
Rektor Zdziechowski. | 

Komitet Organizacyjny Turnieju : 
żywi nadzieję, że społeczeństwo wi- 
leńskie licznie przybędzie na wieczór 
by zapoznać się z Muzą wileńską. 

Od Redakcji. 
Do numeru wtorkowego (z dnia 

8 grudnia) dołączymy specjalny do- 

datek literacki, dający fragmento- 

ryczny przegląd plonu konkursowe" 

go Turnieju Poetyckiego, urządzane- 

go w dniu tym przez Koło Poloni- 

stów Uniwersytetu Stefana Batorego. 
Dodatek ten ułatwi czytelnikom 

zorjentowanie sią na wieczorze tur- 

niejowym w walorach literackich dla 
wyróżnienia poetów. 

Ponadto dodatek nasz będzie od- 

źwierciedieniem współczesnej Muzy 
Wileńskiej. 

Utwory poetyckie autorów wybra- 

nych przez Komitet Organizacyjny 

do Turnieju podamy pod godłami 
dla zachowania bezstronności Sądu 

P. T. t Publiczności. 

Nazwiska zwycięzców będą poda- 

ne oddzielnie. 
    

    

Uroczystości woj-| 
skowe we wtorek.. 

W dniu 8 bm. na placu Lukiskim 
odbędzie się przysięga rocznika po- 
borowego 1904, poprzedzona mszą 
polową o godz. lO-tej. 
Przysięgę będą składać z chorągwiąmi 

1 orkiestrami następujące pułki: 1 pp. 
Leg. 5 p.p. Leg., 6p.p. Leg., 1 p.a.p. 
Leg. 85 p. Strzelców Wileńsóich, 
19 p.a.p., 3 p.a.c. 23 p. uł., 3 D.A.K. 
Szwadron Pioner. 3 Sam. Br. Kaw., 
3 К.а.р., Szwadr. Baterja Przeciw 
Lotnicza, 15  Detaszowana komp. 
łączności. D-cą wymienionych od- 
działów został wyznaczony pułkowe 
nik Szrótter. 

Podczas przysięgi piechota będzie 
w stroju polowym, kawalerja w szy- 
ku konnym, artylerja z zaprzęgami. 
Podczas nabożeństwa przygrywać bę- 
dzie orkiestra 85 p. Strzelców Wileń- 
skich; Baony piechoty będą ustawia- 

(nego dr. W. Babiński, 
"L. Babiński, naczelnik Wydziału Ministerstwa Spraw Za 

' handlowej z Łotwą. Ten projekt powiozła do Rygi delegacja handlowu li: 

P. Dele 
zmarłym Pisarzu depeszę kondolencyjną. (zd). 

Kondolencje Syndykatu Dziennikarzy 
Polskich w Wilnie. | 

7 powodu zgonu śp. Władysława Reymonta, prezes p. Konstanty Bu- | 

kowski wysłał w imieniu Syndykatu Dziennikarzy Polskich w Wilnie de- 

peszę kondolencyjną (do p. Aurelji Reymontowej, małżonki znakomitego 

Pisarza. 
‚ 

Zebrania w sprawie uroczystošci žalob- 
nych. 

Pogrzeb w šrodę. 

| 

1 
' 

i 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). | 

Wczoraj rano odbyło się zebranie Towarz. Dziennikarzy i Literatów, | 

którego prezesem był ś. p. Władysław Reymont, a wieczorem odbyło się | 

posiedzenie delegatów wszystkich stowarzyszeń literackich z przedstawicie- | 

lami Rządu, Sejmu i Senatu. ‘ 

Na obydwóch zebraniach omawiano szczegėly uroczystošci žalobnych- 

Postanowiono, że obok przemówień przedstawiciela rządu (prawdopodobnie 

min. oświecenia) i kleru, przemówią Leopold Staff i Adam Grzymała, | 

Siedieckj. 

Pohiewaž służba cmentarna Powązek nie zgodziła się na to, aby po- 

grzeb się odbył we wtoręk, gdyż nie chciała zrezygnować ze swego odpo 

czynku świątecznego, pogrzeb odbędzie się w środę. 

\ 

  

! 

Z ostatniej chwili. | 
Poseł Byrka delegatem oszczędnościo- 

wym Min. Skarbu. 
2 

WARSZAWA, 5.XII (Pat.). Pose! Byrka, prezes komisji skarbowej | 

| Sejmu, były kierownik Ministerstwa Skarbu, przyjał propozycję p. ministra 
Skarbu Zdziechowskiego i zostaje nadzwyczajnym delegatem Ministra Skar- | 

bu yi Spraw oszczędnościowych jako rzeczoznawca w dziedzinie Minister= : 

stwa Skarbu. 

Wzrost kursu złotego w Zurychu. 

ZURYCH 5.XII. (Pat). Przed zamknięciem giełdy złoty notowano 70. 

Rokowania polsko-francuskie 

„w sprawie konwencji konsularnej I umowy prawno" 
sądowej. | 

i 

WARŠZAWA, 5.XII (Pat). Dnia 4 grudnia rozpoczęły się w Paryżu 

rokowania między Polską a Francją o konwencję konsularną i, umowę 

prawno-sądową. : 

W sklad delegacji polskiej wchodzą: dyrektor departamentu konsular- ' 

radca prawny Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
anicznych dr. Karol 

Poznański i radca Ministerstwa Sprawiedliwości dr, Jan Rencki. 

Sukces rządu Brianda w senacie, 

PARYŻ, 5.XII (Pat.). Senat przyjął 205 głosami przeciw 26 całość pro- | 
jektu finansowego Loucheura. Artykuł 4 tego projektu, dotyczący inflacji, ' 
przyjęty był 196 głosami przeciw 59, 
głosowaniu przez podniesienie rąk. 

Prasa lewicowa o uchwale Senatu. 

PARYŻ, 5.Xil (Pat.). Prasa lewicowa wyraża radość z powodu sukcesu 

odniesionego wczoraj w senacie przez rząd. 

Piękne zwycięstwo, pisze „Ere Nouvelle”, przyczyni się w szerokiej 

mierze do konsolidacji sytuacji gabinetu w kraju, oraz do zlikwidowania 

kryzysu zaufania, który naraża na szwank kredyt Frnncji. 
! 

Idea Brianda — europejski związe 
federacyjny. 28 

Luther i Stresseman jej zwolennikami. 

PARYŽ, 5.XII (Pat). „Journal“ donosi z Berlina, że Luther i Stresse- ; 

man są zwolennikami idei Brianda dotyczącej utworzenia europejskiego | 

związku federacyjnego. 
Zdaniem kół niemiec 

narodowem porozumieniu kolejowem, 
mieznego oraz układów politycznych. 

Luther wręczył dymisję. 
BERLIN, 5.XII (Pat). Kancler Rzeszy dr. Luther wręczył dzisiaj o go” 

dzinie 6 ej popołudniu prezydentowi Rzeszy dymisję gabinetu. Prezydent 

Rzeszy przyjął dymisję i prosił kanclerza i ministrów Rzeczy o dalsze pro: 

kich realizacja tej idei byłaby oparta na między* 
na systemie porozumienia ekono- 

a inne artykuły zostały przyjęte w! 

gst Rządu w dniu: wczorajszym wysłał na ręce wdowy PO tewska. 

Litewsko-łotewska konferencja w Rydze. 

RYGA. 5.XII, (tel. wł.).. Wczoraj o godz. 4 i pół po poł. w min. Spr. 

odbyło się otwarcia łotewsko-litewskiej konferencji. 

Posiedzenie zagaił NALE ministrów Celmintz. Drugie posiedzenie 

odbyło się dzisiaj © godz. 11 rano na porządku dzienny sprawy organiza- 

cyjne konferencji. 

zagr. 

  

Z państw bałtyckich. 
Dalszy ciąg łotewskiego przesilenia 

rządowego. 

Zjednoczenie narodowe się zrzekło. 

RYGA, 5.XII, (tel. wł.). Wczoraj dr. Rejnhard oficjalaie zrzekł się w 

imieniu zjednoczenia narodowego, misji tworzenia rządu. 

Nowy kandydat. 

RYGA; 5,XII, (Pat.). Prezydent republiki przyjął dziś leadera mniejszo= 

ści niemieckiej d-ra Schiemanna w celu poinformowania się o stanowisku, 

jakie zajmują mniejszości narodowe w kwestji utworzenia rządu. 

Jak donoszą piśma rokowania prowadzone między centrum a socja- 

listarni doprowadziły do porozumienia co do programu ewentualnej koali- 

cji lewicowej. 

Leaderzy centrum zapewniają, 

ustępstwa, między inńemi zrzekają s 
wie rozszerzenia praw mniejszości. N 
się w dniu jutrzejszym. 

Jeżeli osiągnięte zostanie porozum 
prawdopodobnie w poniedziałek posłowi 
liście misję utworzenia rządu. 

Przesilenie rządowe w Estonii. 
Konferencje p. Teemanta. 

TALLIN, 4.XII (tel. wł.). P. Teemant zaprosił na posiedzenie 5 b. m. 

przedstawicieli partyj, oprócz Niemców, Rosjan i socjalistów, celem oznaj- 

mienia swego programu. 
Ы 

Z Klubu Pracy, który też wejdzie do rządu Teemanta zapewniają, że w 

środę p. Temant przedstawi nowy rząd konstytuancie. 

Teemant tworzy gabinet burżuazyjny. 

Rokowania przywódcy związku chłopskiego Teemanta doprowadziły 

do wyjaśnienia faktu, że możliwem jest utworzenie gabinetu burżuazyjnego 

od związku chłopskiego do partji robotniczej włącznie a bez udziału socjal- 

nych-demokratów. 
` 

Teemant zaw 

że socjal-demokraci uczynili znaczne 

ję uprzednio stawianych żądań w spra- 

arady CO do podziału tak, rozpoczną 

ienie prezydent republiki powierzy 

Skuienicksowi, socjaliście minima- 

iadomił wobec tego prezesa parlamentu, że przyjmuje 
misję utworzenia nowego gabinetu. Teemant zamierza utworzyć gabinet 

pracy, którego głównem zadaniem będzie poprowadzić kraj do wyborów 

mających się odbyć w przyszłym roku. 
4 

Następstwem Locarno — powszechne 
rozbrojenie. 

LONDYN 5.XII. (Pat). Z kół zbliżonych do delegacji 

dają, że Niemcy uważają za logiczne następstwo podpisania 

meńskich sprawę powszechnego rozbrojenia. 

Sprawa ta pociągnie za sobą kwestję wejści 

zdaniem wzmiankowanych kół powszechne roz 

Spotkanie Chamberlaina z Cziczerinem 
w Wenecji. 

BERLIN, 5.XII (Pat), „Vossische Ztg* donosi, że w czasie między 

świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem nastąpić ma w Wenecji 

spotkanie Chamberlaina z Cziczerinem. 

St. Zjednoczone i Sowiety zaproszone 

do przygotowań przed konferencją rozbrojeniową. 

GENEWA. 5.XII. (Pat). Szwajcarska egencja telegraficzna. Jak słychać, 

niemiekiej po: 
paktów locar+ 

a Rosji do Ligi bez czego 

brojenie jest niemożliwe. 

| Rada Ligi Narodów wystosowała do Stanów Zjedn, i do rosyjskiej (nji 

Sowieckiej zaproszenie, by wysłały przedstawicieli do komisji przygoto* 

wawczej w sprawie konferencji rozbrojeniowej. 

Oburzające Anglję żądanie Stanów 
Zjednoczonych. 

BERLIN. 5.XIl. (Pat). Wedle doniesienia „Lokal Anzeiger” z Londynu 

wystosował rząd waszyngtoński do rządu ungielskiego żądanie, by wszyscy 

urzędnicy angielscy, którzy spowodowali niepokoje w Chinach, zostali wy- 

daleni. 
W angielskich kołach politycznych panuje z tego powodu żywe obu-   

wadzenie spraw do czasu utworzenia nowego gabinetu. i 

  

ne w marszu w 3ch rzutach. Po, 
mszy świętej o godz. 10-tej m. 30; 
przysięga dla poszczególnych wy- KRONIKA. 

rzenie. Słychać, że żądanie amerykańskie będzie odrzucone. 

  

\ 

MIEJSKA. 

— Zwracać listy składek. Oby- 

    

znań rzym.  kat., prawosławnego, 
staro-obrzędowego, ewangelickiego, | 
wyznania mojżeszowego, mahome- 
tańskiego i karaimskiego. Po odby- 
tej /przysiędze odbędzie się de- 
koracja „Krzyżem Zasługi — ро- 
czem nastąpi defilada, którą będzie 
przyjmował na skrzyżowaniu ulic: A. 
Mickiewicza i 3 go Maja D-ca KOW., 
gen. bryg. p. O. Pożerski. Po której 
oddziały odmaszerują do koszar. 

W jednym z najbliższych dni na 
mocy rozporządzenia K. O. W. we 
wszystkich oddziałach stacjonowanych 
w Wilnie i N.-Wilejce odbędą się 

  

 Dzis—Mikołaja B.W., Leonji M. 

  

Niedziela, Jutro—Sabby Op., Niceta B. W. 

6 Wschód słońca— g. 7 m. 28 

Grudzień] zachód „„ —g. 3 m. 26 

URZĘDOWA. 

— Paskarze w przyśpieszonym 
trybie postępowania sądowego 
będą pociągani do odpowiedzial- 
ności. W związku z notowaną o- 

"statnio nieuzasednioną zwyżką cen 
na artykuły pierwszej potrzeby w 

poszczególnych przedsiebiorstwach   pogadanki dla szereg. które będą 
wygłaszane przez oficerów. Ponadto 
w dniu przysięgi będą zorganizowane 
zabawy i gry dln żcłnierzy. (I)   | 

handlomych, które korzystając z 

chwilowego spadku dolara postano- 

wiły to wykorzystać dla celów pa- 

skarskich podwyższając prawie o 50 

proc. ceny na wspomniane wyżej 

artykuły — Delegat Rządu wystoso* 

wał pismo do p. Prezesa Sądu Okrę: 

gowego w Wilnie z prośbą o spowo- 

dowanie, by sprawy związane z prze- 
kroczeniem przez poszczególne firmy 

handlowe ustawy o lichwie i speku- 

lacji, były rozpatrywane w trybie 

możliwie jak najśpieszniejszym lub 

ewentualnie by Pan Prezes Sądu 

Okręgowego przydzielił wszystkie 

sprawy związane z przekroczeniem 
wspomnianej ustawy na terenie m. 

Wilna jednemu z sędziów. 

Ma to doniosłe znaczenie, dla 

ukrócenia lichwy i spekulacji odstra-   szając na przyszłość chętaych do u- 

prawiania paska, (zd) 

watelski Komitet uruchomienia te- 
atru „Reduta” w Wilnie prosi wszyst* 
kie osoby i instytucje, które jeszcze 
nie zwróciły list składek otrżyma- 
nych od Komitetu, 6 zwrot tychże I 
o wpłacenie zebranych składek naj- 
później w dniu 10 grudnia rb. Listy 
składać należy na ręce p. Dyrektora 
St. Białasa w Banku Poiskim (ul. 
Mickiewicza 3), a pieniądze zebrane 
i weksle oddawać do Banku Spółek 
Zarobkowych (ul. Mickiewicza 1). 

Zrzeszenia, które zobowiązały się 
do wpłat, rozłożonych na dłuższe 
terminy, proszone są © złożenie 
weksli na całą sumę składek zade: 
klarowanych, a jeszcze nie zebranych 
w gotowiźnie, Weksle te, wystawio* 

-
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ne przez osoby zbierające składki, , znacza się na rzecz koła samokształ: 
nie ; ceniowego. Spodziewamy się že spo- 

po zebraniu składek. Sposób zreal- łeczeństwo 
składek | szlachetny cel przedstawienia. (n). 

będą później wykupione przez 

zowania zadeklarowanych 
jest konieczny, .gdyż Komitet dąży 
do uruchomienia teatru Reduty w| 
Wilnie jeszcze przed świętami /Boże- j 
go Narodzenia i musi w najbliższym | 
czasie poczynić znaczne wydatki. | 

— Wystawa poświęcona pa-| 
mięci Żeromskiego. Ostatnie dni 
otwarcia wystawy, poświęconej ра- 
mięci Żeromskiego, zorganizowanej 
w Czytelni Publicznej Bibljoteki Pus | 
blicznej i (lniwersyteckiej w Wilnie, 
a składającej się sutogrefów, port- 
retów, oraz kompletu utworów zmar- 
łego wielkiego pisarza, są poniedzia- 
łek i środa, 7-go i 9-go grudnia. | 
Wystawa mieszcząca się w 3 gablo- 
tach dostępna jest dla zwiedzających 
w godzinach otwarcia Czytelni od 9, 
rano do 6 wiecz. \ 

— Žądania Kurji Biskupiej. W | 
wykonaniu art. 24 Konkordatu po-' 
między Rzecząpospolitą a Stolicą | 
Fpostolską czynniki rządowe w Wil- | 
nie pertraktują z Kurją Biskupią, 
która wysunęła szereg żądań w spra- | 
wie zwrotu okołu 60-ciu objektėw 
(budynków) jako danej własności: 
Kościoła. i 

Zwrotowi podlegają objekty, bę | 
dące w posiadaniu i zarządzie pzń- 
stwa, dawniej stanowiące własność ' 

kościoła. 
Uwažamy, że żądania te są nieco 

wygórowane, zwłaszcze, że budynki 
te zajmują urzędy państwowe i in-| 
stytucje oświatowe. (zd) 

SPRAWY SAMORZĄDOWE. 

— Wstrzymanie inwestycyj w 
" r. 1926. Na rok 1926 mają być w 
samorządach wstrzymane wszelkie 
akcje inwestycyjne, tak, iż jedyną in- 
westycją samorządową będzie bru- 
kowanie ulic poszczególnych mia- 
steczek i wsi. 

W związku z powyższym (rząd 
Delegata Rządu wyjaśnia samorzą- 
dom, że mogą one pociągać gminy 
do udziału w pracy oraz wydatkach 
związanych z brukowaniem ulic 
mieszkańców miasteczek i wsi. 

Ostatnio w powiecie Wileńsko- 
Trockim staraniem samorządu wy- 
brukowane zostały ulice miasteczek 
Ostrowca i Rudowina, w powiecie 
zaś Duniłowickim Duniłowicze i czę 
ściowo Budsław. 

Akcja powyższa ma na celu pod- 
niesienie stanu kujturalńo-ekonomicz- 
nego i sanitarnego naszej prowincji. 

Budżet sejmiku brasław- 
skiego. Wydział Sejmiku powiatu 
Brasławskiego uchwalił budżet na 
rok 1926 dla powiatu w nowych gra- 
nicach, ustalonych podziałem admi- 
nistracyjnym województwa. Ogólna 
suma budżetu wynosi 598.846 zł., 
co biorąc pod uwsgę ogólną ilość 
mieszkańców 127.408 — wypada na 
osobę 4 zł. (zd) 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Przedstawienie szkolne. W 
Poniedziałek 7 b. m. w lokalu szko: i 
ły „Świt”*, mieszczącej się przy ulicy, 
M»ie Puhulenka, odbedzie się przed- 
stawienie szkolne. Wystawioną zo- 
stanie celem uczczenia Nieznanego | 
Żołrierzą sztuka dla młodzieży Tar: | 
wida p. t. „Bezimienni bohaterowie”, 
którą wykoneją członkowie koła „Sa: | 

I 

  

stów i wykolejeńców, nienawidzących włas' 

КО ЛЕ К 

nasze gorąco poprze 

— Na niezamożnych uczniów. Za- 
rząd Opieki Szkolnej gimnazjum im. Zyg- 
munta Augusta w celu zasilenia funduszów 
na udzielenie pomocy niezamożnej a zdol- 
nej młodzieży, uczącej się w tem gimna- 
zjum, urządza w dniu 8 grudnia koncert o 
urozmaiconym programie. 

Zarząd Opieki Szkolaej zdaje sobie 
sprawę, że odwoływanie się do» poparcia 
szerszego ogółu tego ściśle lekalnego przed- 
sięwzięcia nie jest wskazane wobec ogromu 
potrzeb, mających znaczenie ogólniejsze. 
Rada uważa, iż nikt bardziej nie zrozumie 
I nie odczuje, jak właśnie rodzice uczniów, 
tego bólu serdecznego, jaki odczuwa mło- 
dzież, garnąca się do Światła, wedzy, gdy 
nagle względy materjalne cdepchną ją od 
źródeł nauki, tworząc z chętnej, objętej 
szczytnym zapałem najmłodszej inteligencji 
bezradną czeredę przedwczesnych pesymi- 

ne społeczeństwo I nawzajem przez to spo- 
łeczeństwo nienawidzonych. Dlatego, cho= 
claż czasy istotnie są ciężkie, po obywatel- 
sku myślący ojciec i żywo czująca matka, 
dokładając starań I wysiłków dla wykształ- 
cenia własnego dziecka, niewątpliwie przy- 
czynią się bodaj skromną pomocą do umo- 
żliwienia nauki tym, których los pozbawił 
środków materjalnych 

W tej myśli Zarząd wyraża niezłomną 
nadzieję, że wszelkie nasze imprezy docho- 
dowe, a w szczególności koncert powyższy, 
doznają życzliwego i wydajnego poparcia 
ze strony W. P. 

Bilety w cenie od 50 gr. do 5 złot. do 
nabycia przy wejściu. 

OPIEKA SPOŁ. I OCHR. PRACY. 

— Przedłużenie bezrobotnym 
okresu zasiłkowego. Stosownie do 
uchwały Rady M'nistrów z dnia 2. b. 
m. Państwowy Ulrząd Pośrednictwa 
Pracy w dniu wczorajszym otrzymał 
powiadomienie z Ministerstwa Pracy 
1 Opieki Społecznej, że został prze- 

  

dłużony okres zasiłkowy do 13 ty- 
godni, tym bezrobotnym, którym 
juź upłynął termin, który był swego 
czasu przedłużony do 17 tygodni. i(!) 

— Wypłata zasiłków dla bez- 
robotnych. W najbliższym czasie 
Państwowy Urząd Pośrednictwa Pra- 
cy rozpocznie wypłacanie zasiłków dla 
bezrobotnych robotników, (I) 

— Rejestracja bezrobotnych w 
murach po Franciszkańskich. Od 
kilku dni w murach po Fraaciszkań: 
skich odbywa się rejestracja bezrobot- 
nych, którzy byli zarejestrowani w 
w Państwowym Urzędzie Pośrednic= 
twa Pracy przed 20 b. m. i którym 
przysługuje obecnie przeto prawo do 
pobierania zapomogi w naturze. 

Wymieniona rejestracja odbywa 
się w godzinach popołudniowych 
każdego dnia od 5 do 8 wieczór. 
Natomiast dla bezrobotnych pracow 
ników umysłowych jedynie we środę 
w tej samej porze. | 

Zapomoga wynosi dla bezrobot: i 
nych obarczonych 3-ma dziećmi: 3 
centnary ziemniaków i 30 klgr. ma: 
ki. Dla osób, którzy są, obarczoni 
większą rodziną racja zapomogowa 
jest zwiększona. (I) 

— Mąka i ziemniaki dla bez- 
robotnych. Magistrat m. Wilna w 
dniu wczorajszym zakupił w Spółdziel- 
ni rolnej Kresowego Związku Ziemian 

,30 tysięcy kłgr. ziemniaków i 3 ty: | 
siące klgr. mąki, które w najbliższym | 
czasie zostaną rozdane bezrobotnym 
z piwnicy wymien'oaego związku 
przy ul. Zawalnej. (I) 

SPRAWY GOSPODARCZE. 

— Spadek cen ze spadkiem 

mokształcenie” Schroniska Pcgotowia dolara. W związku z ponownym 
Rrtunkowego dla dzieci chrześcjan. spadkiem dolsra ceny hurtowe mą- 
/Bl:ty będą do nabycia przy wejściu. kt i przetworów mącznych w ostat: i 
Poczatek przedstawienia o g. pp. jnich dniach zmniejszyły się o 1,5 

Dochód z przedstawienia prze: procenta. () 

SPRAWY_ BUDOWLANE. 

— Pożyczki na budowę. Bank 
Gospodarstwa Krajowego począwszy 
od dnia 1 stycznia 1925 roku do 
dnia 5 grudnia rb. udzielił 17 poży- 
czek na cele budowlane. 

Pożyczki otrzymali właściciele 
majątków, którzy wykazali koniecz* 
ność przeprowadzenia odbudowy go- 
spodarstw. (!) 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Żydowskie Zw. Zawodowe 
na rzecz swoich bezrobotnych. Na 
ostatnim posiedzeniu Okręgowa Ra- 
da żydowska związków zawodowych 
postanowiła opodatkować swych 
członków na rzecz pozbawionych pra- 
cy robotników żydowskich. (1) 

Z KOLEI. 

— Zjazd zawiadowców stacyj. 
Dziś o godz. 9 m. 30 w sali Stowa- 
rzyszenia Techników (ul. Wileńska 
35) odbędzie się zjazd zawiadowców 
stacji oraz ich pomocników i pracow- 
ników umysłowych. 

Na porządku dziennym: 
1) Otwarcie zjazdu (9 m. 30); 
2) Wybór przewodniczącego i pre- 

zydjum; 
3) Sprawdzenie mandatów przez 

komisje mandatową; 
4) Sprawozdanie komisji manda-. 

towe; 
5) Słowo przewodniczącego Zjazdu; 
6) Dyskusja na temat zjazdu; 
7) Rezolucja i wolne wnioski; 
8) Zamknięcie zjazdu przez prze- 

wodniczącego. (I) 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyt o Alpach Francu- 
skich. Oddział Wileński Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego urządza 
we wtorek, 8 b. m. o godz. Brej 
wieczorem, w nowym łokalu w Gim- 
nazjum im. 'J. Słowackiego (ul. Do- 
minikańska 3), zebranie miesięczne, 
na którem Prof. Tadeusz Czeżowski 
wygłosi pogadankę o Alpach Fran- 
cuskich, ilustrowaną przezroczami. 

Goście mile widziani. 
W nowym lokalu funkcjonować 

będzie bibljoteka i czytelnia czaso- 
pism turystycznych, otwarta co wto* 
rek od 8-ej do 9-ej wieczorem i słu- 
żąca za miejsce życia klubowego dla 
członków oddziału. 

  

  

  

  

  

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorzel 

Uprzejmie proszę o łaskawe zamiesz- 
czenie w poczytnem piśmie Pańskiem na- 
stępującej wzmianki: od pewnego czasu 
grasuje w wilnie niejak! Pasternak Tadeusz 
vel. Krzcięcki—wyłudziciel | oszust Osob= 
nik ten, korzystając ze znajomości, za 
mojem pośrednictwem zawartych, w ha- 
niebny sposób nadużył mego zaufania, a 
obecnie krąży po mieście, powołując się 
na moje nazwisko oraz na osoby moich 
znajomych i przyjaciół, celem wyłudzenia 
pieniędzy. 

Korzystając z uprzejmości Pana Re- 
daktora i udziolonej mi pomocy w zde- 
maskowaniu tego nieuczciwego człowieka, 
serdecznie dziękuję za udzielenie mi gło: 
su na łamach. Pańskiego pisma. 

Łączę wyrszy poważania i szacunku. 

Kazimierz Sokołowski, 
Wilno, 4.XII 25. 

WYPADKI i KRADZIEŽE. 

W Wilnie. 

— Smierć od mechanizmu wa 
gonowego. Wczoraj rano w wagonie 
Śriegowym, służącym do oczyszcza 

W IŁ E KS. KI 

nia toru został zabity mechanizmem 
wagonu robotnik Józef Zelmo, któ: 
rego trup obecnie znajduje się na 
dworcu st. Kiena. (I) 

Śmierć w piwiarni. 4 bm. w lo- 
kalu piwiarni Chojlańskiej El, przy Końskiej 
Ne 3, po upływie 3 mirut po wejściu, zmarł 
nagle Kronik Joslel, lat 51. Przyczyny nie 
ustalono. Trupa odstawiono do kostnicy św. 
Jakóba. 

— Ucieczka więźniów ze szpitala 
wojskowego. 4 b. m. po przepiłowaniu 
kraty, zbiegli z Oddz. Wojsk. Szpit. Obozu 
War. Wilno, st wachm. Kauze Marjan z 3 p. 
strz. kon lszereg 2 klasy więzień Pratase- 
wicz Józ. z 86 p. p. Pościg zarządzono, 

— Przez 17 miesięcy udawał gre- 
ka, 5 b. m. przez Ekspoz. śledczą został 
ujęty Michał Zygnol, pseudo Miczka Grek, 
zam. Wielka 26, ukrywający się od 17 mie 
sięcy od odsiedzenia kary. 

— Znalazł się I koń | złodziej. 
5 bm. przez Ekspoz. śl. został ujęty Klima- 
szewski Kazim., zam. w hotelu „Bristoł”, o- 
skarżony o kradzież konia dorożkarskiego,   (o czem wczoraj donosiliśmy). Koń ode- 
brany. (I) 

— Tu się obłowiil. Dn. 3 bm. o g. 
19 m. 30 z mieszkania Branckowskiego 
Maksa, (Końska 24), po oderwaniu zamka, 
skradziono rozmaitą bieliznę, serwis srebr- 
ny, 1 zł. zegarek damski, 50 dolar. I 300 zł. 

, na ogólną sumę 4000 zł. 
3 — Nie żałowali fatygi. Dn. 4 bm. 
| Fajnszteln Rachmiel, zam. Szawelska 2, 
zameldował, 1% dnia 1 bm. między godz. 

| 21 a 22 po podrobieniu 3 kluczy, ze skle- 
| pu przy ul. Szawielskiej 2 skradziono roz- 
maite wyroby galanteryjne na sumę 1000 zł. 

— Fatalne niepowodzenie. Dn. 4 
bm. o g. 1 w nocy przez Miłosza Włady- 
sława, zam. Poleska 36, został przytrzyma= 
ny na gorącym uczynku kradzieży prętów 

; żelaznych ze strychu wart. 30 Zł. Orlicki 
| Kazimierz, bez stałego miejsca zamiesz* 
, kania. : 

— Dn. 4 bm. og. 13, po złamaniu 
|kłódki przy drzwiach mieszkania Łukasze- 
wieza, (Objazdowa 6), usiłował dokonać 

V gė taamie Perkowski Michał (Prosta 

— Niecpatrzna p. Luba. Dn. 4 b. 
m. między g la 13, z niezamkniętego 
mieszkania Szymczakowej Luby skradziono 
bieliznę I garderobę, wart. 300 zł. Kradzie- 
ży dokonano przy ul Objazdowej nr. 8 m.2. 

— Lokal cieszący się większą 
frekwencją złodziei! Dn. 4 bm. o g. 
nieustai. w sali handlowców przy ul. Mic- 
kiewicza, Borysowi  Dobrowolskiemu z 
kleszeni (Lwowska 9), Skradziono 160 zł. 
gotówką | weksli na 99 dol. i 180 zł. 

— Podpatrzyli. Dn. 3 b. m. między 
g. 16 a 19, skradziono pościel i garderobę 
wart. 150 zł. na szkodę Białopiotrowicz Fes 
licji, (Ponarska 18). Kradzieży dokonano z 
mieszkania za pomocą klucza położonego 
na belce przez wyżej wymienioną. 

— Okradzenie „Galicji: w Wilnie. 
W nocy z dn. 3 na 4 bm. ze składu naf- 
towego „Galcja” przy ul. Rossa 2, po 
oderwaniu skobla, dokonano kradzieży 2 
skrzyń swiec, wart. 200 zł. 

— Żeby było cieplej. Dn. 4 b. m. 
o g. 13 m. 30 w lokalu szkoły żydowskiej 
przy ul. Zawalnej 68, należącej do „Misz- 
meros-Chojlim* z powodu silnego rozpa- 
lenia pieca żelaznego wybuchł peżar. Za- 
wezwana straż ogniowa „pożar  stłumiła. 
Og'eń zniszczył część sufitu. Wypadków z 

* ludźmi nie było. 
— В to baba sekutnica! Osz- 

czercze oskarżenie. W Nr. 277 pi- 
| sma „Dziennik Wil.” z d. 2 bm. w ru- 
| bryce „Kronika Policyjna” umieszczo- 
|no notatkę o kradzieży, dokonanej 
irzekomo przez Henr. Kozłowskiego 
| u Heleny Miłoszewskiej (Mickiew.24). 
Dochodzenie stwierdziło, że oskarže- 
nie Mł. jest gołosłowne i że spowo- 
dowane zostało przez zatarg na tle 
lokalowem, za co oskarżycielkę K. 
pociągnie do odpowiedzialności. (I) 

Na prowincji. 

— Smierć pod pociągiem. 3 go 
bm. og. 1455 na szlaku Landwarów- 
Leśno, został zabity przez pociąg to: 

warowy. Nea 764, idący z Wilna do 
Warszawy, stróż kolejowy Czerwiński 
Józef, zam. na przyst. Leśno. Załoki 
przewieziono do Rudziszek. 

— Trafiła kosa na kamień. 26 
bm. na szlaku Głębokie-Dzisna, zos- 
tał napadniety Krzywicki Franc., ple- 
nipotent sklepu wódek w Miorach,   
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jadący z towarem, zakupionym w Głę* 
bokiem, do Mior. Ze względu na 
energiczne wystąpienie Krzywickiego, 
napastnicy rabunku nie popełnili i 
zbiegli. 

— Niebezpieczny odyniec. Prze- 
prowadzone dochodzenie ustaliło, iż 
pożar we wsi Wojcicze, gm. Mołode- 
czańskiej, na szkodę Łomaka Jana i 
Wołyńca Konst., wybuchł przez pod- 
palenie na tle zemsty przez Odyńca 
Bazylego, mieszkańca tejże wsi. Ody- 
niec był pod dozorem solicji, gdyż 
ma w Sądzie Okr. w Wilnie sprawę 
o podpalenie stogu siana na szkodę 
Wołyńca w r. 1923. Podpalacza zaa- 
resztowano. 

    

  

  

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski (Lutnia). Dziś ukaże 

się po raz drugi melodyjna i powszechnie 
lubiana operetka Stolza „Dzidzi*. W rolach 
głównych wystąpią: J. Kozłowska, Z. Kosiń- 
ska, L. Sempoliński, B. Horski, S. Bruūsi- 
kiewicz i B. Witowski. 

Reżyseruje L. Sempoliński. 
prowadzi A. Wiliński. 

—Przedstawienie popołudniowe. 

Operetkę 

' Dziś o g. 4 pp. wobec olbrzymiego po- 
wodzenia wystawioną zostanie operetka 
Stolza „Dzidzi* w premjerowej obsadzie. 

— Poranek poświęcony kom- 
pozyłorom włoskim | rosyjskim. 
Dziś 6.g0 grudnia 1925 r. odbędzie się w 
Teatrze Polskim o g. 12 m. 30 po cenach 
najniższych poranek poświęcony kompozy- 
terom włoskim I rosyjskim. Udział biorą: 
J. Krużanka (śpiew), E. Igdal (śpiew), 5. 
Benoni i R. Rublnsztejn (akompanjament). 

W programie: Donizetti, Esposito, 
Leoncavallo, Rossini, Verdi, Czajkowski, 
Glinka, Greczaninow, Krasin, Mussorgski, 
Rachmaninow, Rimski - Korsakow, Borodin. 

Ceny miejsc najniższe od 50 gr. do 2 zł. 
— ХХ lecie T-wa „Lutnia”. Obchód 

rozpocznie Msza Sw. cejebrowana przez J. 
E. Ks. B. Bandurskiego w Bazylice Św. Sta- 
nisława w niedzielę o g. 9 r. W wielkim 
koncercie w poniedziałek, dn. 7 bm. biorą 
udział: połączone chóry Lutni i Konserwa- 
torjum, kier. prof. B. Gawrońska —sgoliści— 
pp. Hendrychówna, Skowrońska I prof. Lud- 
wig, orkiestra symfoniczna—dyr. A. Wyle- 
żyński oraz dawny zespół dramatyczny T-wa 
„Lutnia*. W programie: Milda—kantatami 
tol. St. Moniuszki, Step—poemat symf. Z. 
Noskowskiego i Zagłoba Swatem—komedja 
w 1 akcie H. Sienkiewicza. Słowo wstępne 
wygłosi prof. J, Wierzyński. 

Bilety w kaste „Lutni* od 11—1 I 3—9 
w. Ceny nie podniesione. 

«Rozmaiłości. 
Referendum małżeńskie. 

W Niemczech ukazała się ankieta na 
temat małżeństwa, zalnicjowana przez zna- 
nego pisarza, hr. Kayserlinga. Interwiewo= 
wani okazali się bardzo dyskretnymi | 
wstrzemięźliwymi w swych odpowiedziach 
na ten draźliwy temat. 

Jeden tylko prof. Dahike pozwolll so- 
bie na szersze umotywowanie małżeństwa 

  

  

| jako Instytucji „przestarzałej i niepraktycz- 
nej”. Ale jak się wyraził B. Shaw: nikt nie 
ma odwagi napisać prawdy o małżeństwie 
za życia swej żony”. 

yć może, że prof. Dahlke jest kawa- 
lerem. (w). — 

    

  

  

Giełda warszawska 

z d. 5—XII 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Dolary _7,70—7,75 7.57 753 
Londyn 37,275—36 66 37,57 36,75 
UM York 7,65—7,55 757 7,53 
Pa 29,70—29,50 — 29,58 29,43 
Szwajcarja 147,60—145,68 146,04 145,32 
Poż. dolar. 62—64 (w zł. 486 70—502.40) 
Poż. kolej. 85—80—85 
5 proc. pož. konwers. 48,50 
80/0 proc. Poż. konwers. 77—78 
4/a/o listy z. T.Kred. Z. przed, 17,50—17,00 
50/0 listy z. warsz. przedw. 17,15—16,90 
50/0 warsz. przedwoj. 13,50 

D L iii ia i SWROEC ZAOOWÓODSCH 

Redaktor Józef Batorowicz. 

W przychodni przyjmują lek 

  

| LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMO 
Wilno, Wilefiska 28. 

  

arze specjailšci: Choroby dziecięce od 10—111 od 3—4; choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—12 

oczu 12—2; uszu, nosa | gardła 2—4; zębów 10—12; skórne | weneryczne 2—3; nerwowe 3—4. 

w szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłclowych. 

: Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektrycz- 

ne wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne, 

ZKKK AEK AGA IKKEEK IKE | Zalety I Wady! 
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i CZAS NAJWYŻSZY DAWAĆ 
Ogłoszenia. Świąteczne! 

Ogłoszenia tylko umiejętnie ułożone i w odpowiednich 
wydawnictwach umieszczone mogą przynieść ogłaszają” 

cym korzyści. 

Z ogłoszeniami należy zwrócić się tylko do ludzi 
fachowych w tym zawodzie ' 
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"obuwie firmy 

OGŁOSZENIE. 
Kupujcie obuwie Wyrobów Więzien- 

nych, Frmy „POL-BUT” ponieważ 

takowe obuwie wyjątkowo jest mocne, 

ceny są bardzo przystępne. Kupując 

„POL-BUT” każdy 
zaoszczędzi 100 proc. swego kapitału, 

obuwie tylko gwarantowane. 

Ul. Bonifraterska 10, tel. 496. ж
ж
ж
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Biuro Przepisywań 1. Grabowskiego 
Garbarska 1: Tel. 82. 

pod kierownictwem sił wykwalifikowanych 

Poleca swoję usługi 

dogodne Wykonanie solidne- 

BRERER ERA ERERERZRERER GE BEER ERER ERZE BEGO PORE 

zdswoa w Amięnin. wnediwigżałęinii Kazał Baiorw a, 
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Вошоаанотоп ' ТАКОРАМЕ, 
wysyłamy ostatni cennik 
aparatów i części składo- 
wych po otrzymaniu 30 
groszy. Schematy do 3 14 
lampowych aparatów 4 
zł. 150 „Philradjo , Kra- 
ków Rynek 9. Telefon 204, 

Pensjonat „Paryżanka” z 
opieką lekarską, droga 
do Białego, widok na gó: 

ry, pokoje słoneczne, | 
kuchnia pierwszorzędna, 
opieka dla młodzieży za- 

pewniona.   

Nadeślij charakter pisma 
swój lub zainteresowanej 
osoby. Otrzymasz szcze- 
gółową analizę charak- 
teru, określenie zalet, 
wad, zdolności, przezna 
czenie. Analizę wysyłam 
po otrzymaniu 3 złotych 
Osobiście przyjmuję od 
12—7. Protokóły, ode- 
zwy, podziękowania naj: 
wybitniejszych osób sto- 
licy. Warszawa, Psycho- 
Grafelog. Szyller Szkol- 

nik, Piękna 25-34. 

  

Inteligentna 
wdowa z 4-ro letnim syn- 
kiem poszukuje pracy. 
Zna się na gospodarstwie 
1 gotowaniu. Może ró- 
wnież zająć się wycho: 
wfniem młodszych dzieci 
Oferty do administracji 

pisma dla „M. Ł.* 
YW н че 

CY SANITARNEJ | PORADNIA 
Polskiego Zrzesze- 

nia Lekarzy Spe: 
cjalistów. 

Wilno, ul. Garbarska 3, 
2-gie piętro. 

TELEFON 658. 
Ordynacje lekarskie w 
zakresie chorób: wewnę- 

trznych, płuc, chirurgicz- 

nych, dziecięcych, ner- 

wowych, kobiecych I aku- 
szerji, oczu, uszu, nosa 

1 gardła, skórnych | we- 
nerycznych oraz gabinet 

dentystyczny. 

Pracownia bakterjologiczna 
(analizy prżyjmuje się 

od godz. 9—7 wiecz.) 

Zabiegi elektro 
; światło-lecznicze. 

Potrzebni kondoktorzy 
inteligentni do autobu- 
sów. Wymagana kaucja 

  

500 zł. Zgłoszenia od + 
godz. 16 do 18: ul. Za-   kretowa 5-a m. 20. Turow 

Druk, „Lux*, Żeligowskiego 1, ле 

  
  

Gołębie lotne 
Do sprzedania 11 sztuk 
gołębi w tem trzy pary 
białych Gdańskich i dwie 
pary | jedna luźna sa- 
mica Hanowerskich pło- 
wych. Oraz klatka faso- 
nu szafy z przedziałami 
na sześć par. Dowiedzieć 
się Wilno Zarzecze Blaly 

zaułek Nr. 10 m. 1. 
Testewicz. 

Z0UBIKA 
dówód wbity zzz kę, lub 
inne dokumenty. Szukaj 
natychmiast za pośre- 

dnictwem ogłoszenia w 
Kurjerze Wiieńskim. 

  

  

Polska Ornkarala 
Nakladova | 

„LUX“ 
WILNO, 

ul. Żeligowskiego 1 
  

     


